
  

நபிகளாரின் எளிமை 
உலகில் எத்தனைய ோ தனலவர்கள் யதோன்றி மனைகிைோர்கள். அவர்கள், மற்ைவர்களுக்கு அறிவுனை ச ோல்லும் ய ோதும், ச ோது யமனைகளில் 

ய சும் ய ோதும்  ல உதோைணங்கனை ச ோல்லி எளினம ோக இருக்க யவண்டும் என்று வலியுறுத்துவோர்கள். ஆைோல் அவர்கள் தம்முனை  ச ோந்த 
வோழ்க்னகயில் எளினமக்கு முற்றிலும்  யேர்மோற்ைமோக வோழ்ந்து வருவனதயும் கோண்கியைோம். கோைணம், இவர்கள் "ஊருக்கு உ யத ம்"  ேமக்கு இது 
ஒரு யவஷம் என்ை குறிக்யகோயைோடு ச  ல் டுவோர்கள்.  

ச ோதுவோக எளினம என்ைோல் வ திகளும் வோய்ப்புகளும் இருந்த ய ோதிலும் ஒருவர் எளினமன  கனைப் கனைப்பிடிப் ோைோைோல் அனதத்தோன் 
உண்னமயில் எளினம என்று ச ோல்லுயவோம். எந்த வ தி வோய்ப்பும் இல்லோத ஒருவரின் ஏழ்னம நினலன ப்  ோர்த்து  ோரும் எளினம என்று 
கூைமோட்யைோம். உதோைணமோக, ேம்முனை  வோழ்வில் எத்தனைய ோ  ோ கர்கனையும், ேயைோடிகனையும், வீடின்றி  ோனலய ோைம் தங்கி 
இருப் வர்கனையும், ஆனையிலும் யதோற்ைத்திலும் அையவ வ தி இன்றி இருப் னத கோண்கியைோம். இவர்கனைப்  ோர்த்து  ோரும் எவ்வைவு 
எளினம ோக வோழ்கிைோர்கள்(!) என்று கூறுவதில்னல. ஏசைனில் எவ்வித வ தி வோய்ப்பும் இல்லோதவர்கள் இப் டி தோன் இருந்தோக யவண்டும். 
ஆைோல்  கல வ தி வோய்ப்பும் நினைந்திருக்கும் ஒருவர் ச ருனம, ஆணவம், ஆைம் ைம் இல்லோமல் எளினம ோை வோழ்க்னக வோழ்கிைோர் என்ைோல் 
அனதத்தோன் உண்னம ோை எளினம என்று ஒப்புக் சகோள்கியைோம். 

ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்கள் வ தி வோய்ப்புகள் இன்றி எளினம ோக ேைந்து சகோள்ைவில்னல. மோைோக எல்லோவித வோய்ப்புகள் இருந்தும் 
எண்ணிப்  ோர்த்திைோத எளினமன  கனைபிடித்து ஒப் ற்ை சிைந்த தனலவர் என் னத நினல ேோட்டிைோர்கள். ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்கள் 
சிறு வ தியலய  அைோனத ோக இருந்த ய ோதும் சிறி  தந்னதயின் உதவிய ோடு வி ோ ோைத்னத ேன்று கற்று னகத்யதர்ந்தோர்கள் .  ோரிைமும் 
னகய ந்தோமல் ச ோருைோதோைத்தில் தன்னினைவு ச ற்று உ ர்ந்தோர்கள். பிைகு அவ்வூரின் ச ல்வ சீமோட்டி ோை கதீஜோ (ைலி) என்ை ச ண்னண 
மைந்ததன் மூலம் மிகப்ச ரும் ச ல்வந்தர்களில் ஒருவைோய் உருவோைோர்கள். 

ஏகத்துவக் சகோள்னகன  எடுத்து ச ோன்ைதன் வினைவோல் அனைத்து ச ோத்துகனையும் சுகய ோகங்கனையும் தி ோகம் ச ய்து ேோடு 
துைத்தப் ட்டு அண்னை ேோைோை மதீைோ ச ன்ை ய ோதும், ேோட்டின்  மிகப்ச ரும் தனலனம ச  லகத்னதய   தன்னுனை  ச ோந்த ச ல்வத்தில் 
வோங்கும் அைவிற்கு ச ோருைோதோைத்தில் யமம் ட்டு இருந்தோர்கள். 

இைோணுவ  யிற்சித் தைம், சதோழுனக ேைத்தும் இைம், நீதி மன்ைம், அகதிகள் முகோம் ய ோன்ை  ல வி  ங்கனை ச  ல் டுத்த மோச ரும் 
நிலப் ைப்ன ய  தங்களுனை  ச ோந்த ச ல்வத்தில் வோங்கி  ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்கள், தைக்கு அனமத்து சகோண்ை மோளினக அைனவப் 
 ோர்த்தோல் இப் டியும் ஒரு தனலவர் எளினமக்கு இலக்கணமோக வோழ இ லுமோ!!! என்று ேம்னம வி ப்பின் உச்சிக்யக சகோண்டு ச ன்று விடும்.  

ேபிகைோரின் அைண்மனைன   ற்றி  ோர்ப் தற்கு முன்பு அவர்களுக்கு இருந்த ச ல்வோக்னகயும் ேோம் கவைத்தில் சகோள்ை யவண்டும். ேோடு 
துைந்து மதீைோ வந்த சில கோலங்களியலய  இன்னை  இந்தி ோ ய ோன்ை மிகப்ச ரும்  ோம்ைோஜ்ஜி த்தின் தனலவைோய் உருவோைோர்கள்.  

இன்னைக்கு இருக்கும் மக்கள் ச ல்வோக்னகப் ச ற்ை தனலவர்களின் நினல என்ை என் னத ேோம் கண்கூைோக கண்டு வருகின்யைோம். பிைதமர் 
ய ோன்ை ச ரும்  தவிகள் கூை யவண்ைோம்,  ோதோைண அடிமட்ை வோர்டு சமம் ைோக இருப் வர் கூை  திவிக்கு வருவதற்கு முன்ைோள் அவரின் 
நினலன யும்  தவிக்கு வந்த பிைகு அவரின் நினலன யும் ஆய்வு ச ய்தோல் அதுயவ உணர்த்தும் அவர்களின் எளினமயின் லட் ணத்னத. 

ய ோற்றுக்கு வழியில்லோதவர்கள் கூை அற் ப்  தவிகள் கினைத்தவுைன் அடுக்குமோடி மோளினககளில்  ஆைம் ைமோய் வோழ்வனதப் 
 ோர்க்கின்யைோம். 

ஆைோல் எதிரிகளும் மிைளும்  ோம்ைோஜ்ஜி த்தின் ஒயை தனலவரும், அன க்க முடி ோத ஆன்மீகத்தின்  நிகைற்ை தனலவருமோை மோமனிதர் 
ேபிகள் ேோ கத்தின் எளினமன   ோர்க்கும் எவரும் வி ப்பின் விளிம்பிற்குத்தோன் ச ல்ல முடியும். 

ேோன் ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்களின் முன்யை உைங்கிக் சகோண்டிருப்ய ன். எைது இரு கோல்கனையும் அவர்கள் ஸஜ்தோச் ச ய்யும் 
இைத்தில் நீட்டிக் சகோண்டிருப்ய ன். அவர்கள் ஸஜ்தோச் ச ய்யும் ய ோது தமது விைலோல் எைது கோலில் குத்துவோர்கள். உையை ேோன் எைது 
கோனல மைக்கிக் சகோள்யவன். அவர்கள் ஸஜ்தோச் ச ய்து விட்டு எழுந்து நின்று வணங்கும் ய ோது மீண்டும் கோனல நீட்டிக் சகோள்யவன். 
இவ்வோறு ேைந்ததற்குக் கோைணம் அன்னை  கோலத்தில் எங்கள் வீட்டில் விைக்குகள் கினை ோது' எை ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்களின் மனைவி 
ஆயிஷோ (ைலி) கூறிைோர். நூல் : புகோரி 382, 513, 1209. 

ஒருவர்  டுத்துைங்கும் ய ோது அவருக்கு இனைஞ் ல் இல்லோமல் இன்சைோருவர் சதோழுவது என்ைோல் 5x5 இைம் ய ோதுமோைதோகும். ஆைோல், 
இந்த மோமனிதரின் வீடு அனத விைவும் சிறி தோக இருந்துள்ைது. மனைவி  டுத்திருக்கும் ய ோது ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்களுக்குத் 
சதோழுவதற்கு இைம் ய ோதவில்னல. மனைவி கோல்கனை மைக்கிக் சகோண்ை பிையக அவர்கைோல் சதோழ முடிந்துள்ைது என்ைோல் என்ை ஒரு 
அற்புதமோை எளினம ோை வோழ்க்னக என்று  ோருங்கள்! 

அதுமட்டுமல்ல 'அன்னை  கோலத்தில் எங்கள் வீட்டில் விைக்குகள் கினை ோது' என்று அவர்களின் மனைவி ஆயிஷோ (ைலி) ச ோல்வதில் 
இருந்து இன்னும் அவர்களின் எளினமன  ஆழமோக ேம்மோல் உணை முடிகின்ைது. 

இங்யக ச ோல்லப் டும் விைக்குகள் என் து, கலர் கலைோக ேோம்  ோர்க்கும் கவர்ச்சி விைக்குகனைய ோ, அல்லது அன்னை க் கோல அை ர்களின் 
அைண்மனைகளில் சதோங்கிக் சகோண்டிருக்கும்  ைவிைக்குகனைப்  ற்றி யதோ இல்னல. அற் த்திலும் அற் மோை ஒருவனை ஒருவர்  ோர்த்துக்சகோள்ை 
உதவும் மன்சிட்டியில் எண்னண ஊற்றி எரிக்கும் திரி விைக்னகத் தோன் இங்யக குறிப்பிடுகிைோர்கள். ஏயதோ ஒரு ேோள் இைண்டு ேோள் மட்டும் 
தோன் விைக்கு இல்லோமல் இருந்ததோ என்ைோல் அதுவுமில்னல. 'அன்னை  கோலத்தில் எங்கள் வீட்டில் விைக்குகள் கினை ோது' என்ை ஆயிஷோ 
(ைலி) அவர்களின் கூற்று அவர்கள் வீட்டில் என்றுயம விைக்கு இருந்ததில்னல என் னதக் கூறுகிைது. 

உலக மகோ வல்லைசின் அதி தி ோகத் திகழ்ந்த ேபிகள் ேோ கத்தின் வீட்டில் விைக்கு என் யத இருந்ததில்னல என்ைோல் இதற்கு யமல் ஒரு 
எளினமன  எவரும் கோட்டிை இ லுமோ? 

வோழும் வீட்டில் தோன் கற் னைக் சகட்ைோத எளினம என்ைோல், உண்ணுவதிலும், உைங்குவதிலும், உடுத்துவதிலும் எை அனைத்திலும் 
எளினமன க் கனைப்பிடித்த ஒயை நிகைற்ை தனலவைோக ேபிகள் ேோ கம் திகழ்ந்தோர்கள் என் னத பிவரும் ச ய்திகள் உணர்த்துகின்ைது. 

ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு  ோயின் மீது  டுப் து வழக்கம். அதைோல் அவர்கள் யமனியில்  ோயின் அழுத்தம்  திந்து விடும். இனதக் 
கண்ை ேோங்கள் 'அல்லோஹ்வின் தூதயை! நீங்கள் அனுமதித்தோல் இதன் மீது விரித்துக் சகோள்ளும் விரிப்ன த் த ோரித்துத் தருகியைோம்; அது 
உங்கள் உைனலப்  ோதுகோக்கும்' எைக் யகட்யைோம். அதற்கு ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்கள் 'எைக்கும், இந்த உலகத்துக்கும் என்ை உைவு 
உள்ைது? மைத்தின் நிழலில்  ற்று யேைம் இனைப் ோறி விட்டுச் ச ல்லக்கூடி  ஒரு   ணிக்கும், அந்த மைத்துக்கும் என்ை உைவு உள்ையதோ அது 
ய ோன்ை உைவு தோன் எைக்கும், இவ்வுலகத்துக்கும் உள்ைது' எைக் கூறி அனத நிைோகரித்து விட்ைோர்கள். இனத அப்துல்லோஹ் (ைலி) அறிவிக்கிைோர். 
நூல்கள் : திர்மிதி 2299, இப்னுமோஜோ 4099, அஹ்மத் 3525, 3991. 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 



 

ரியாத் ைண்டலம் 

யமயல ய ோர்த்திக் சகோள்ளும் ஒரு ய ோர்னவ, கீயழ அணிந்து சகோள்ளும் முைட்டு யவட்டி ஆகி  இைண்னையும் ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) 
அவர்களின் மனைவி ஆயிஷோ (ைலி) எடுத்துக் கோட்டி 'இவ்விரு ஆனைகனை அணிந்த நினலயில் தோன் ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்கள் 
மைணித்தோர்கள்' என்று குறிப்பிட்ைோர். நூல் : புகோரி 3108, 5818. 

'எங்கள் வீடுகளில் மூன்று மோதங்கள் அடுப்புப்  ற்ை னவக்கப் ைோமயல கழிந்திருக்கிைது' என்று ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்களின் மனைவி 
ஆயிஷோ (ைலி) கூறிைோர். 'என் சிறி  தோ ோயை! அப் டி ோைோல் உயிர் வோழ எனத உண்பீர்கள்?' என்று ேோன் யகட்யைன். அதற்கு ஆயிஷோ 
(ைலி) 'ய ரீச் ம்  ழமும், தண்ணீரும் தோன் எங்கள் உணவோக இருந்தை. சில யேைங்களில்  க்கத்து வீட்னைச் ய ர்ந்த யதோழர்கள் கைந்த  ோனல 
அன் ளிப் ோகத் தருவோர்கள். அனத அருந்துயவோம்' எை வினை ளித்தோர். அறிவிப் வர் : உர்வோ, நூல் : புகோரி 2567, 6459 

ேபிகள் ேோ கம் நினைத்திருந்தோல், மன்ைர்கள் ச ோகு ோக வோழ்ந்தனதப் ய ோல் வனகவனக ோக உண்டும், விதவிதமோக உடுத்தியும், 
உ ர்தைமோை ச ோகுசு சமத்னதகளில் உைங்கியும் ஆைம் ை வோழ்னகயில் தினைத்திருந்திருக்கலோம். ஆைோல் அனு விப் தற்கு எல்லோவித வோய்ப்புகள் 
இருந்தும் யேர்னம ோக வோழயவண்டும் என் தற்கோக அனைத்திலும் எளினமன  கனைப்பிடித்து ஒப் ற்ை தனலவைோய் திகழ்ந்தோர்கள். 

ேோகரீகம் வைர்ந்துவிட்ை இன்னை  கோலத்தில் கூை மக்களுக்கு தனலவர்கைோய் இருப் ோர்கயை ோைோல் அவர்களிைம் கண்டிப் ோக எளினமக்கு 
யேர்முைணோக இருக்கும் ச ருனம,  கட்டு குடிசகோண்டிருப் னதக் கோண்கின்யைோம். அதுவும் மன்ைர் கோலத்தில் என்ைோல் ச ோல்லயவ யவண்ைோம். 
அை ர்களுக்சகன்று இருக்கும் தனிப்ச ரும்  கட்டுைன் தோன் உலோ வருவோர்கள்.  ோரும் அவ்வைவு எளிதோக  மன்ைனை  ோர்த்துவிை முடி ோது. 
மக்களுக்கும் மன்ைருக்கும் மனல ைவு யவறு ோடு இருக்கும். யதோற்ைத்திலும், இருப் திலும் மன்ைர்களுக்யக உரி  தனி கர்வத்துைன் இருப் ோர்கள். 
கடுகைவு எளினமன க் கூை அவர்களிைம் நிச்  ம் கோண முடி ோது. 

ய ர், புகழ்,  கட்டு என்று எளினமக்கு எதிைோக வோழும் மன்ைர்களுக்கு மத்தியில் மோமன்ைைோக வோழ்ந்த ேபிகள் ேோ கத்தின் எளினமன ப் 
 ோருங்கள். 

ஒரு மனிதர் முதன் முதலோக (மன்ைர்) ேபிகள் ேோ கத்னதச்  ந்திக்க வந்தோர். ச ோதுவோக மன்ைர்கள் முன்னினலயில் ேடுேடுங்கிக் சகோண்டு 
தோன் மக்கள் நிற் ோர்கள். ேபிகள் ேோ கத்னதயும் அது ய ோல் கருதிக்சகோண்டு உைல் ேடுங்கிை வந்தோர். ' ோதோைணமோக இருப்பீைோக! உலர்ந்த 
இனைச்சின ச்  ோப்பிட்டு வந்த குனைஷி குலத்துப் ச ண்ணுனை  மகன் தோன் ேோன்' என்று அவரிைம் கூறி அவனை  கஜ நினலக்குக் சகோண்டு 
வந்தோர்கள். நூல் : இப்னு மோஜோ 3303 

மன்ைர்கள் என்ைோல் னகக்கூப்பி கும்பிடு ய ோையவண்டும், கூனிக் குறுகித் தோன்  ந்திக்க யவண்டும், கோலில் விழுந்து மண்டியிை யவண்டும் 
என்று இருந்த கோலத்தில், உலகம் முழுவதும் ேபிகைோனை மோச ரும் அதிகோைம்  னைத்தவைோகப்  ோர்த்தோலும் அவர்கயைோ, தன்னுனை  அதிகோைத்னத 
னவத்து ச ருனம டிக்கோமல் தம்னம ஏனழத்தோயின் புதல்வன் என்யை நினைக்கிைோர்கள். எளினமக்யகோர் சிைந்த எடுத்துக்கோட்ைோய் திகழ்கிைோர்கள். 

மக்களின் ச ல்வோக்னகயும், அதிகோைத்னதயும்   ன் டுத்தி ச ோத்து சுகம் மோை மோளினக என்றில்னல என்ைோலும், அற் மோை கவுைவத்னதக் 
கூை விரும் ோத எளினமன ப் ய ணிைோர்கள். ேபிகள் ேோ கம் மக்கள் ச ல்வோக்குப் ச ற்ை ய ைை ைோக இருந்தயதோடு மட்டுமின்றி, தன்னிகைற்ை 
ஆன்மீகத் தனலவைோகவும் திகழ்ந்தோர்கள். 

ச ோதுவோக ஆன்மீகத் தனலவர் என்ைோல் தங்கனை கைவுளுக்கு சேருக்கமோைவர்கைோக கோட்டிக்சகோள்வோர்கள். சிலர் தங்கனைய  கைவுள் 
என்று வோதிைவும் ச ய்வோர்கள். இன்னும் கைவுனை சேருங்க வழி ச ோல்கின்யைோம், ஆசி வழங்குகின்யைோம் என்சைல்லோம்  ல்யவறு புளுகு 
மூட்னைகனை அவிழ்த்துவிட்டு மக்கள் சேருங்க முடி ோத உ ைத்தில் இருந்துசகோண்டு தங்கனை தனி ோக கோட்டி ச ருனமக்சகோள்வோர்கள். 
 ோமைன் முதல்  ண்டிதர் வனை  அனைவரும் இன்னை  ஆன்மீகவோதிகளின் கோலில்  ைணோகதி அனைவதில் இருந்து ஆன்மீகத் தனலனமயின் 
 லம் ேமக்கு கண்சணதியை சதரிகின்ைது. 

மோச ரும்  ோம்ைோஜ்ஜி த்தின் தனலவர், நிகைற்ை ஆன்மீகத் தனலவர் என்று என்ைதோன்  லத்துக்கு யமல்  லம் தன்னிைமிருந்தோலும் எள்ைல்ல, 
எள்ளின் முனை ைவிற்குக் கூை ச ருனமக் சகோள்ைோமல் தன்ைைக்கத்துைனும், மக்கயைோடு மக்கைோய் இருந்தும் எளினமன ய  ேபிகள் ேோ கம் 
விரும்பிைோர்கள். 

ேோன் ஹி ைோ என்னும் ேகருக்குச் ச ன்யைன். அங்குள்ைவர்கள் தமது தனலவருக்குச் சிைம்  ணிந்து கும்பிடுவனதப்  ோர்த்யதன். 'இவ்வோறு 
சிைம்  ணிவதற்கு ேபிகள் ேோ கயம அதிகத் தகுதியுனை வர்கள்' என்று (எைக்குள்) கூறிக் சகோண்யைன். ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்களிைம் 
வந்து 'ேோன் ஹி ைோ என்னும் ஊருக்குச் ச ன்யைன். மக்கள் தமது தனலவருக்குச் சிைம்  ணிவனதக் கண்யைன். ேோங்கள் சிைம்  ணிந்திை நீங்கயை 
அதிகம் தகுதியுனை வர்' என்று கூறியைன். அதற்கு ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்கள் '(எைது மைணத்திற்குப் பின்) எைது அைக்கத் தலத்னதக் 
கைந்து ச ல்ல யேர்ந்தோல் அதற்கும் சிைம்  ணிவீயைோ?' எைக் யகட்ைோர்கள். 'மோட்யைன்' என்று ேோன் கூறியைன். அதற்கு ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) 
அவர்கள் 'ஆம்; அவ்வோறு ச ய் க் கூைோது. ஒரு மனிதன் இன்சைோரு மனிதனுக்குச் சிைம்  ணி லோம் என்றிருந்தோல் கணவனுக்கோக மனைவின  
அவ்வோறு ச ய் ச் ச ோல்லியிருப்ய ன்' என்று கூறிைோர்கள். அறிவிப் வர் : னகஸ் பின் ஸஅத் (ைலி), நூல் : அபூதோவூத் 1828 

உலகத்தில் ேபிகள் ேோ கத்னத விை எங்களுக்கு விருப் மோை ஒருவரும் இருந்ததில்னல. ஆயினும் அவர்கள் எங்கனை யேோக்கி வரும் ய ோது 
ேோங்கள் அவர்களுக்கோக எழ மோட்யைோம். இனத அவர்கள் கடுனம ோக சவறுப் ோர்கள் என் யத இதற்குக் கோைணம். ேபிகள் ேோ கத்துக்கு 
 த்தோண்டுகள்  ணிவினை ச ய்த அைஸ் (ைலி) இனத அறிவிக்கிைோர். நூல்கள் : அஹ்மத் 12068, 11895 திர்மிதீ 2678 

ேபிகள் ேோ கத்னத அந்த மக்கள் உயினைவிைவும் யேசித்தது ய ோல் எந்த மக்களும் எந்தத் தனலவனையும் யேசித்ததில்னல. இருந்தய ோதும் 
ஒரு மனிதனுக்குச் ச ய் ப் டும்  ோதோைண மரி ோனதன க் கூை மோச ரும் ஆன்மீகத் தனலவைோை ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) விரும் வில்னல. 

எளினம எளினம என்று  லர் ய சி யகட்டிருப்ய ோம், ஆைோல் எங்கும் எளினம! எதிலும் எளினம! என்று வோழ்ந்த தனலவனை வைலோற்றில் 
கண்ைதுண்ைோ? கற் னைக் கனதகளில் கூை  டித்திைோத எளினம ோை வோழ்க்னகன  ேபிகள் ேோ கம் (ஸல்) அவர்கள் வோழ்ந்துகோட்டி 
உலகத்திற்யகோர் முன்னுதோைணமோக திகழ்கிைோர்கள். 

மிக உ ர்ந்த இைத்தில் அவர்கள் இருந்தும் அவர்கள் கோட்டி  அைக்கம், எளினம உலக மக்கள் அனைவருக்கும்  டிப்பினை ோகவும், சிைந்த 
வழிகோட்டி ோகவும் திகழ்கின்ைது. 

த ொகுப்பு : ஜொஃப்ரின் 
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